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Azkenerako abestia 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, 
BIHOTZ-BIHOTZETIK; 
ESKERRIK ASKO, JAUNA 
ORAIN ETA BETI. 
 

1 Zure antzera, Jauna, 
gaitezela ibili 
zure antzera, Jauna, 
on eginez beti. 
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(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
 
OTOITZA 
 
Era askotara igaroten zara, Jesus, 
nire etxe ondotik, egunerokotasunean; 
ez naiela nire arazoek iruntzi, ez naiela itsutu, 
eta beste ezer ikustea galazo. 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
† Bere Semearen mahaikide egiten gaituan Jain-
koari damutasunez hurreratu gakiozan: 
    —Jesus Jauna: zure HITZEAN gure argibide 
zaituguna, erruki, Jauna. 
    —Jesus Jauna, zure HITZEAN gure janari 
aparta zaituguna, Kristo, erruki. 
    —Jesus Jauna, zure HITZA ondasun eder lez 
emoten deuskuzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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tzen gaitu. Baina zein gatx egiten jakun! Zu-
zendu deioguzan gure eskariak: 
 
—Sukaldera edo beste edozein bazterretara baz-

tertuta dagozan emakumeen alde: euren 
duintasuna lortzen lagundu deiegun, bai gure 
etxeetan, gure gizartean eta baita eliz alkar-
teetan ere…  

 
Eskatzen deutsugu, Jauna, —Aita zaitugulako. 

 
 
—Gure inguruan dabizen etorkinen alde: beste-

rik ez bada, gure irribarrea eta agurra jaso 
daien, eta eurekaz leunak eta uste onekoak 
izan gaitezan…  

 
—Herriaren zerbitzura dagozala dinoen politika-

rien alde: euren politikagintzan benetan izan 
daien lehentasuna gure gizartean baztertuta 
dagozenek…  

 
—Baztertuen, zaharren, ezinduen, erbestera-

tuen eta espetxeratuen artean lanean dihar-
duenek gure oniritzia eta laguntza izan 
daien…  

 
—Eliza amaren alde: Paulok maite izan eban lez 

maitatu daigun, eta bere akatsetatik urteten 
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Zelango atsegin handiz onartuko dauzan Abrahamek bere 
etxaldean handik bidez joiazan ezezagun hareik. Egingo deu-
tsen harrereak bere saria izango dau. Gu, ostera, erosotasun 
zaleegiak ez ete gara? 
 
 
Hasiera liburutik   (Has 18, 1-10a) 
 Egun hareetan, Jauna agertu jakon Abrahami Mambreren 
artadian. Abraham oihal-txabolaren sarreran jesarrita egoan, 
berorik handieneko orduan. Begiak jasorik, hiru gizonezko 
ikusi ebazan bere aurrean zutunik. Ikusi orduko, lasterka joan 
jaken txabolearen sarreratik eta, ahuspez jarririk, esan eban: 
«Ene Jauna, gogoko banozu, ez jarraitu zeure morroiagaz 
gelditu barik. Ura ekarriko deutsuet, oinak garbitzeko, eta  
zuhaizpean hartuko dozue atseden. Jatekoa ere ekarriko deu-
tsuet, indarbarritu zaitezen, eta gero jarraituko deutsazue 
bideari; zeredozergaitik igaro zaree zeuen morroi honen on-
dotik». Hareek erantzun eutsoen: «Egizu dinozuna». 
 Abraham lasterka sartu zan oihal-txabolara, Sara emaz-
teagana, eta esan eutsan: «Bizkor, egizu orea urun garbiz eta 
prestatu egizuz opilak». Abraham bera bizi-bizi joan zan kor-
tara eta, zekor gizen on bat aukeraturik, morroi bati emon 
eutsan; honek bat-batean atondu eban. Gero, hartu ebazan 
Abrahamek gatzatua, esnea eta atondutako zekorra, eta bisi-
tariei eroan eutsen. Hareek jaten eben bitartean, zutunik 
egon zan bera hareen ondoan zuhaizpean. 
 Amaitzean, itaundu eutsoen: «Non da Sara, zure emaz-
tea?» Abrahamek erantzun: «Hor, oihal-txabolan». Hareetako 
batek esan eutsan: «Urtebete barru ziur bihurtuko najatzu, 
eta ordurako zure emazte Sarak semea izango dau». 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
Ba ete dago lorpenik ezelango neke edo atsekabe barik? Da-
nak dauka bere kostua. Baina, begira Paulok zenbat maite 
dauan Kristo, eta zenbat lan egiten dauan Elizearen onerako 
kosta ahalak kosta. Ikasiko ete dogu? 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko XV. 
(hamabosgarren) domeka honetako liturgia hau 
ospatzera. Egin dau Jesusek Jerusalenera igo-
tean lagunduko deutson taldea. Sartu ete gara 
euren artean? Hartu ete dau lehentasuna gure 
bizikeran Jainkoaren erregetzaldia iragarteak? 
Gaurko liturgian urrats bat gehiago emongo 
dogu; Jainkoaren erregetzaldiaz zerikusi handia 
dauken jarrera bi aurkeztuko jakuz: harrera on 
egitea eta ikasle, entzule, jarrerea. Ospatu dai-
gun hau esker onez. Abestu daigun. 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
 
Agurra 
 

† Alkarrentzako senide egin gaituan 
eta gure etxe ondotik egunero igaroten dan 
edozein etorkinengan agertzen jakun Jauna 
goretsi daigun. 
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Geureegiak gara gaur egun, Jesus, 
senideagan baino uste on handiagoa 
diruan edo haren onuretan jarri dogulako. 
Zenbat aldatu garan, eta txarrerako! 
 
Zelan izan naiteke, Jesus, 
harrera on egiteko behar besteko askea? 
Zelan ez naiteke gelditu azaleko harreran 
eta emon neike zeure Barri Ona? 
 
Ez naiela, Jesus, ondasunek itsutu; 
jo daidala zure berbearen iturrietara 
Jainko onasunez bete daidan nire barrua 
eta handixik ugari emoten jakin daidala. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
 
—Amen. 
 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
 



—   4   — 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

Sal 14, 2-3. 4-5ab 

 
 

R/. Jauna, nor dagoke zure txabolan? 
 
Akats barik eta zuzen jokatzen dauana;  
bihotzean egiazale izan 
eta mihinaz inor belzten ez dauana;   
hurkoari kalterik egiten ez deutsona,  
ezta auzokoa iraintzen ere.  
 
Jaunak baztertua gutxietsi  
eta  jainkozaleak ohoratzen dituana;  
bere kaltetan zin eginik ere aldatzen ez dana;  
dirua lukurreriaz mailegatzen ez dauana  
ezta errubakoaren kaltetan 
      eskupekorik hartzen ere.  
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
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lagundu deiogun, sufritu behar dogunari ja-
ramonik egin barik…  

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
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San Paulo Apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik   (Kol 
1, 24-28) 
  
 Senideok: Pozik nago orain, zuen alde jasaten ditudan 
sufrimenduakaitik; holan, neure gorputzean jasaten dihardu-
dazan atsekabeen bidez Kristoren atsekabeak osotzen ditut, 
haren gorputza dan Eleizearen alde. Jainkoak Eleizearen zer-
bitzari egin nau, bere mezua zuei oso-osorik adierazteko 
eginkizuna emon deust-eta. 
 Mezua Jainkoaren asmo ezkutuari buruzkoa da, belaunal-
dietan eta gizaldietan gordeta euki ondoren, orain Jainkoak 
bere fededunei agertu deutsena. Honei jakinarazo gura izan 
deutse Jainkoak zein aberats eta aintzatsu dan jentilentzat 
asmo ezkutu hori; zuekan dan eta aintzarako itxaropen do-
zuen Kristori buruz dinotsuet. Kristo hauxe dihardugu iragar-
ten, danei aholku emonez eta jakituria guztiaz irakatsiz, guz-
tiak euren kristau-bizitzan heldutasun betera heldu daitezan. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Edozein atxakia izaten dogu ona mezatara, edo 
otoitzera, edo elizkizunetara ez hurreratzeko: 
lobak zaindu behar doguzala, "inbitauak" dauka-
guzala… Hartzen ete dogu aintzat Jesusen ber-
bea? Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, zu-
tunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 10, 38-42) 
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 Aldi haretan, Jesus herritxo batean sartu 
zan, eta Marta eritzon emakume batek bere 
etxean hartu eban. Baeban honek Maria izeneko 
ahizta bat, eta hau, Jaunaren oinetan jesarrita, 
haren berbea entzuten egoan. 
 Marta, barriz, lanpetuta ebilen etxeko zere-
ginetan. Orduan, Martak Jesusen aurrean jarri 
eta esan eutsan: «Jauna, ez deutsu ardura nire 
ahizteak lan guztia nire gain izteak? Esaiozu la-
guntzeko». 
 Jaunak, ostera, erantzun eutsan: «Marta, 
Marta, gauza askogaitik zabilz kezkatuta eta la-
rri; baina bat bakarra da beharrezkoa. Alderdirik 
onena aukeratu dau Mariak, eta ez deutso inork 
kenduko». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
 
    † Jainkoak gure atsegina nahi dau, eta horre-
tarako alkarregaz harrera oneko izatera bultza-


